Zápisnica
zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov,
mandátovej a imunitnej MČ Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 28.10.2020
Prítomní: členovia komisie:
Krippel Mikuláš, Vereš Boris, Tóth Peter, Lamoš Roman, Kubiš Pavol, Koiš Stanislav,
Falanga Wurster Olívia a tajomníčka komisie Dinková Zuzana
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie dátumu zverejnenia oznámení o funkciách,
a majetkových pomerov poslancov a starostu na internete
3. Záver

zamestnaniach, činnostiach

1. Komisiu OVZMI otvoril a viedol predseda Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. Komisia prebehla
v online priestore.
2. Za prítomnosti všetkých členov komisie prebehla diskusia o určení dátumu zverejnenia
oznámení o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomerov poslancov
a starostu (ďalej len oznámenia) na internete MČ Bratislava – Podunajské Biskupice.
Poslanec Mikuláš Krippel informoval poslancov o platnej právnej úprave týkajúcej sa
problematiky zverejnenia oznámení a o tom, že o zverejnení oznámení, a teda i dátume
zverejnenia oznámení, rozhoduje táto komisia.
Poslanec Mikuláš Krippel navrhol, aby sa oznámenia zverejnili na internete pokiaľ možno čo
najskôr, z dôvodu dostatku času na technické zabezpečenie zo strany miestneho úradu
s termínom zverejnenia k 15. novembru 2020.
Poslanec Pavol Kubiš navrhol termín zverejnenia k 31. decembru 2020.
3. Predseda komisie dal na základe diskusie hlasovať o dvoch alternatívach dátumu zverejnenia
oznámení: k 15. novembru 2020 alebo k 31. decembru 2020.
4. Členovia komisie vyjadrili svoj názor písomne v chat komunikácii nasledovne:
a) Oznámenia zverejniť k 15. novembru 2020 – za tento návrh hlasovali Krippel Mikuláš,
Lamoš Roman
b) Oznámenia zverejniť k 31. decembru 2020 - za tento návrh hlasovali Vereš Boris, Kubiš
Pavol, Koiš Stanislav, Falanga Wurster Olívia
- Tóth Peter písomne uviedol, že navrhuje oznámenia zverejniť v lehote od 15. novembra
2020 do 31. decembra 2020.
5. Na základe tohto hlasovania bolo nadpolovičnou väčšinou členov komisie (4) schválené, že
oznámenia budú zverejnené na webovej stránke mestskej časti k 31. decembru 2020.
6. Na záver sa predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 10,00 h.
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
predseda KOVZMI
Zapísala: Mgr. Zuzana Dinková

zapisovateľka KOVZMI

